
  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Een verhaal over een lieve krokodil, iedere peuter spitst direct 

de oren; een krokodil is toch een heel eng beest! Nee hoor, 

deze niet. Wat doet deze krokodil? Hij helpt dieren in nood. 
 
Voorlezen 

Eerst samen de voorkant bekijken  

Bekijk samen de voorkant van het boek. Waar gaat dit boek 

over? Wat weten de kinderen over krokodillen?  

 

Dan samen de titel bespreken 

Heb het met de kinderen over de titel: De Lieve Krokodil. Hè dat is gek, een lieve krokodil. Zijn alle 

krokodillen lief? Ziet deze krokodil er lief uit? Waarom vind je dat? 

 

Dan samen voorlezen 

Wat gebeurt er in het boek? Wat doet de krokodil? Is de krokodil lief? Komen de verwachtingen die 

jullie vooraf met elkaar hadden uit?  

Maak het voorlezen extra spannend door de emoties zoals bang en boos extra te benadrukken met je 

stem en gebaren.  

 

Ten slotte zelf lezen 

Het boek is door de weinige tekst en duidelijke plaatjes ook erg geschikt voor kinderen om “zelf” nog 

eens na te lezen. Leg het boek dus gerust eens klaar voor de kinderen zodat ze het zelf kunnen pakken 

en bekijken.  

 

Emoties uitbeelden en bespreken 

In het boek hebben de dieren heel duidelijke emoties. Vooral bang en boos zijn goed zichtbaar. Wat het 

interessant maakt is dat de dieren in de aanval eerst boos zijn (grrrr!), maar daarna bang afdruipen. En 

andersom: de dieren op de rug van de krokodil zijn eerst bang en daarna boos (grrrrr!).  

• Praat met de kinderen over de emoties bang en boos: Laat de kinderen plaatjes zien van boze 

gezichten en bange gezichten. Kunnen ze zien wie er boos is en wie bang? 

• Hoe ziet een boos iemand eruit? En hoe ziet een bang iemand eruit? Welke andere woorden 

horen bij boos (woedend, kwaad) en bang (iets spannend, eng vinden).  

• Laat de kinderen boos en bang uitbeelden (met de hele groep tegelijk dezelfde emotie) of laat 

een kind een emotie uitdrukken en de andere kinderen raden. 

 

 

 

 

   Activiteiten bij 

De Lieve Krokodil 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Noem verschillende situaties (bijv. je krijgt een prik van de dokter, iemand heeft je bouwwerk 

omgegooid) en laat de kinderen zeggen of daar boos of bang bij hoort. Je kunt hiervoor 

bijvoorbeeld de ruimte in twee delen splitsen: een hoepel/plek voor bang (met bijbehorend 

plaatje) en een plek voor boos en dat de kinderen mogen lopen naar de plek met de 

bijpassende emotie. 

• Ben je zelf wel eens boos of bang? Wat was er toen gebeurd? En de kinderen? Hebben zij 

voorbeelden? Bespreek wat je allemaal kunt doen om minder boos of bang te worden.  

• De dieren die gered worden door de lieve krokodil kijken ‘opgelucht’. Dat betekent dat ze blij 

zijn dat ze niet meer bang hoeven te zijn. Eerst waren ze bang, nu niet meer, dat voelt heel fijn. 

Kunnen de kinderen ook opgelucht kijken?  

• Als de dieren de leeuw hebben verjaagd, kijken ze ‘trots’. Ze vinden het heel goed van zichzelf 

dat het is gelukt om de leeuw te verjagen. Kunnen de kinderen ook trots kijken? Mag je dan 

jezelf op de borst kloppen? Waar zou je trots op kunnen zijn? 

 

Kennis over dieren verdiepen 

In het boek komen verschillende dieren voor, die bekend en minder bekend zijn: de krokodil, de muis, 

de slang, het everzwijn, de hyena, de cheeta, de antilope, het nijlpaard, de leeuw en de gier. Bespreek 

de dieren op de verschillende pagina’s met de kinderen. Sta vooral stil bij de onbekende dieren.  

• Op welk dier lijken ze? Wat is er hetzelfde en wat anders? Bijvoorbeeld het everzwijn en een 

varken, de cheeta en een tijger/panter, de antilope en een hert.  

Laat eventueel ter vergelijking foto’s van de bekende dieren zien op het digibord of op een tablet.  

En vervolgens: Hoe bewegen de dieren uit het boek? Wat voor geluiden maken ze? Laat de kinderen 

lekker door de ruimte bewegen en knorren, sissen, brullen en met hun vleugels klapperen. 

 

Tot slot voor de wat oudere kinderen:  

• Welke dieren zijn gevaarlijk? Waarom zou je bang voor ze zijn? Wat maakt de dieren gevaarlijk? 

Denk aan de giftanden van de slang, de tanden van de krokodil, de slagtand van het everzwijn, 

de hoorn van de neushoorn, de klauwen en bek van de leeuw. 

• Maakt het ook uit hoe groot een dier is? Zijn grote dieren gevaarlijker dan kleine? Is een paard 

gevaarlijk? En een mug?  

• Kun je gevaarlijke dieren ook als huisdieren hebben? Zou je thuis een 

leeuw als huisdier kunnen hebben? Of een gier? Trouwens: een kat is 

voor vogels en muizen een heel gevaarlijk dier. Toch hebben we die als 

huisdier.  

 

 

De activiteiten van  
deze maand zijn 
ontwikkeld door 

Karin van der Heyden 


